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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 22 septembrie 2015, având pe ordinea de zi  

dezbaterea şi avizarea următoarelor  proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – 

Codul Muncii  (PLx. 577/2015) 

2. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie  (PLx. 453/2015) 

 

Şedinţa a fost condusă  de domnul preşedinte Ştefan Petru Dalca,  care 

a declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat cu majoritate de voturi.  

 

La dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii  (PLx. 577/2015) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare. 



Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare  consolidarea dimensiunii 

parteneriale în configurarea drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor , în vederea 

elaborării unor soluţii legislative capabile să asigure un cadru normal 

echilibrat în distribuirea  drepturilor şi obligaţiilor partenerilor relaţiei de 

muncă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.   

 

La dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie  (PLx. 

453/2015) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.217/2003, republicată în anul 2014, cu scopul 

promovării unor măsuri reale, urgente şi eficiente, prin impunerea unei 

distanţe minin determinate de 100 de metri precum şi emiterea în regim de 

urgenţă şi punerea în executare a ordinului de protecţie emis de către 

instanţe în ziua pronunţării acestuia, în vederea asigurării victimelor acestui 

tip de agresiune, al căror victime in majoritatea cazurilor sunt femei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi,  adoptarea proiectului de lege cu amendamentul admis , redat în 

Anexa la raport.  

 

  

 

În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Ştefan Petru Dalcă – preşedinte, doamna deputat Liliana Mincă - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Podaşcă - vicepreşedinte, domnul 

deputat Vlad Marcoci – secretar, domnul deputat Gheorghe Florin, domnul 

deputat Zsolt Molnar  şi  doamna deputat Pană Adriana Doina . 



Au absentat: doamna deputat Viorica Marcu, domnul deputat 

Gheorghe Firczak, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, domnul 

deputat Ludovic Orban, doamna deputat Maria Andreea Paul şi doamna 

deputat Cristina Ancuţa-Pocora.             

 

              PREŞEDINTE                                       SECRETAR                              

         Ştefan Petru DALCA                           Vlad MARCOCI                               

  

             

 

 
 
 
 
Întocmit,                                         

                                                                                                 Consilier  parlamentar     
            Maria Eugenia Barna      


